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Rovnako ako po iné roky bude Slovenská republika opäť participovať na aktivitách
Európskeho  imunizačného  týždňa  (EIW).  Kampaň  EIW  vyhlasuje  každoročne  Svetová
zdravotnícka organizácia, Regionálny úrad pre Európu. V roku 2017 bude prebiehať v dňoch
od 24. do 30.apríla 2017. Cieľom tohtoročnej kampane je zvýšenie povedomia verejnosti o
dôležitosti očkovania po celý život a tým pomáhať budovať a udržiavať kolektívnu imunitu v
celom európskom regióne. Tohtoročnou témou kampane je „Vakcíny fungujú“ sprevádzaný
heslom „Očkovanie chráni zdravie v každom období“.  
Na Slovensku budú aktivity realizované po záštitou hlavného hygienika Slovenskej republiky
a Kancelárie svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku. Koordinátorom aktivít bude
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.  

Očkovanie je významným preventívnym opatrením. Cieľom je čo najúčinnejšie chrániť
jedinca a spoločnosť pred infekčnými chorobami. Očkovanie nie je určené len na prevenciu
infekčných  ochorení  u  detí.  Očkovaním  si  budujeme  imunitu  počas  celého  života.  Už  v
minulom storočí sa preukázalo, že očkovanie väčšej časti populácie vedie k ochrane nielen
očkovaných ale aj neočkovaných osôb vďaka „kolektívnej imunite. Tá je dosiahnutá tým, že
očkovaním sa zníži cirkulácia pôvodcu ochorenia  v imunizovanej oblasti. Čím viac ľudí je
zaočkovaných, a teda chránených , tým viac sa znižuje event. možnosť šírenia pôvodcov
závažných  infekčných  ochoreniach.  Týmto  sú  navyše  chránení  aj  tí,  ktorí  nemôžu  byť
očkovaní. 

Dohľad  nad  infekčnými  chorobami  sa  vo  väčšine  krajín  úspešne  realizuje  už
desaťročia. V každej krajine funguje národná inštitúcia, ktorá ma za úlohu implementovať
kvalitnú surveillance a tiež stratégie očkovania. Sú súčasťou národných orgánov verejného
zdravotníctva, v ktorých pôsobia odborníci v oblasti infekčných chorôb a očkovania. 

Na Slovensku bolo očkovanie zavedené v 50-tych rokoch 20. storočia. Jednotným
imunizačným  programom  sa  očkovanie  riadi  od  roku  1986.  Okrem  imunizácie  program
zahŕňa aj kontrolu zaočkovanosti , sledovanie nežiaducich účinkov, hodnotenie imunitného
stavu populácie a sledovanie výskytu chorôb, ktorým možno predchádzať očkovaním.  

Cieľom očkovania  a  samotného  podania  vakcíny  je  vyvolať  v  tele  čo  najsilnejšiu
imunitnú odpoveď s aktiváciou tvorby protilátok. Zároveň je dôležité aby ochranný účinok
trval čo najdlhšie teda aby sa vytvorila imunitná pamäť. Hlavnou súčasťou očkovacích látok
sú antigény, ktoré stimulujú imunitný systém a prídavné látky, ktoré znásobujú ich účinnosť.
Súčasné očkovacie látky obsahujú výrazne menej antigénov ako mali látky v minulosti.  V
súčastnosti hexavakcína spolu s pneumokokovou majú spolu len 23 antigénov , MMR 24.
Ďalšou súčasťou môžu byť malé množstvá látok, ktoré imunitný systém nestimulujú a sú
neaktívne. Majú iba pomocný význam ako napr. antibiotiká, konzervačné látky a stabilizátory.
Zlepšujú kvalitu, stabilitu, biologickú dostupnosť a pridávajú sa do vakcín zámerne v prísne
stanovenom množstve.
Inštitúcie,  ktoré  registrujú  očkovacie  látky sledujú  každú šaržu prichádzajúcu do predaja.
Klinický výskum,  proces schvaľovania a samotné zavedenie očkovacej látky do praxe trvá
niekoľko  rokov.  Bezpečnosť  sa  kontroluje  na  európskej  aj  štátnej  úrovni.  Orgánom
Slovenskej  republiky  na  kontrolu  bezpečnosti  a  účinnosti  očkovacích  látok  a  tiež
relevantnosti  štúdií  dodaných výrobcom je  Štátny  ústav  pre  kontrolu  liečiv  (ŠUKL).  Pred
spustením  do  verejnej  distribučnej  siete  preveruje  prítomnosť  a  koncentráciu  všetkých
zložiek vakcín a zároveň garantuje ich bezpečnosť.
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